
 

 سالم و احترام

لطفا قبل از ثبت نام در کالس های تابستان،ابتدا نکات زیر را با دقت مطالعه کرده و سپس کالس های 

 مورد عالقه خود را انتخاب نمایید: 

ر ثبت که زودتبا توجه به محدودیت ظرفیت کالس ها،اولویت انتخاب کالس ها با کسانی است  ✅

 نام کرده و کالس مورد نظر خود را قبل از اتمام ظرفیت انتخاب نمایند. 

همچنین در این مرحله،تمامی دانش آموزان می توانند کالس های تابستانی را انتخاب کنند)حتی  

 کسانی که در مرحله قبلی ثبت نام شرکت نکرده اند(

مچنین هه آن به پیوست تقدیم شده است. روزهای شنبه مخصوص کارگاه ها می باشد که برنام✅

به عنوان هزار تومان خواهد بود.  52هزینه کارگاه ها به ازای هر ساعت و برای هر دانش آموز،

هزار تومان  552ساعت است  2هندسه که دو جلسه دو و نیم ساعت و مجموعا مثال،هزینه کارگاه 

 برای هر دانش آموز خواهد بود. 

برگزار می گردد که در صورت اقبال دانش آموزان می تواند مجددا برگزار  همچنین هر کارگاه یک بار 

 شود. 

 دقیقه ای می باشد.  66زنگ  6کالس های پایگاه تابستانی در روزهای یکشنبه الی پنج شنبه و در ✅

که با نظر مرداد و در هشت هفته ادامه خواهد داشت   15تیر ماه آغاز و تا  2کالس ها از تاری    خ ✅

 هفته برگزار شود.  8هفته از این  6رم،هر کالس می تواند در دبیر محت

کالس های زبان ترمیک برای تمامی دانش آموزان پایه های هفتم)ورودی هشتم( و هشتم)ورودی ✅

و دبیران محترم زبان،ادامه مطالب نهم( الزامی بوده و دانش آموزان می بایست در آن شرکت نمایند 

بقیه کالس ها اختیاری بوده و حضور دانش آموزان ریس خواهند کرد. سال تحصیلی را در تابستان تد

 در آن اختیاری است. 

در بازار  فتهشر یچه خبره،کسب و کار پ وترتیتو کامپ یبدون یخوا یفتوشاپ،اکسل،م یها کالس✅

دانش آموزان،چند جلسه و چند نوبت در هفته  اد یدرخواست ز  لیبه دل یذهن با باز  تیو تقو  یجهان

دروس شرکت   نیاز ا کیاز جلسات هر  یکیتواند فقط در  یشوند و هر دانش آموز م یم لیتشک

مختلف و  یشود و دانش آموزان در گروه ها یدروس،درس تکرار م نیواقع در هر جلسه از ا در کند؛

 کالس ها شرکت خواهند کرد.   نیمختلف در ا یدر زمان ها

به زبان  یارتباط ی(،دوره مهارت ها۲و  ۱فرانسه)سطح (،زبان ۲و  ۱)سطح یزبان آلمان یها کالس✅

هر دانش  یدو جلسه در هفته برا یو زبان ترک یاسیس لس،مناظراتیآزمون آ یآمادگ ،دورهیسیانگل

 0011توضیحات کالس ها و کارگاه های تابستان 



 ر دو جلسه د ستیبا یکند م  یکالس ها را انتخاب م  نیکه ا  یخواهد شد و دانش آموز  لیآموز تشک

 یند روزهاک  یکه کالس زبان فرانسه را انتخاب م  یکالس ها شرکت کند؛مثال دانش آموز   نیهفته در ا

 کند.   یو پنج شنبه و در دو جلسه در کالس شرکت م کشنبهی

 یستاره دار در برنامه دارا یباشد.فقط کالس ها یهزار تومان م ۱۵۱از کالس ها، کیهر  نهیهز ✅

 است:  ر یبه شرح ز کالس ها   نیا نهیکه هز ابزار هستند   نهیهز 

 هزار تومان ۰۵۱:  ۲ یهوافضا کالس                    هزارتومان ۲۱۱:  یسطح مبتد ینانو  کالس

 هزار تومان ۲۵۱:  ۲کیالکترون کالس                              هزارتومان ۲۵۱ : یماکت ساز  کالس

 تعداد نامحدود کالس انتخاب نماید؛فقطهر دانش آموز می تواند با توجه به برنامه ارائه شده،به ✅

و در یک روز و یک ساعت کالس های انتخابی شما تداخل نداشته باشند دقت کنید که  

 مشخص،چند کالس را انتخاب نکنید. 

را قبال   5شرکت کنند که سطح  5دانش آموزانی می توانند در کالس زبان آلمانی و فرانسه سطح✅

س .همچنین دانش آموزانی می توانند کال و یا در آزمون تعیین سطح نمره الزم را بیاورند  گذرانده باشند 

و نانوی پیشرفته و فوق پیشرفته شرکت کنند که سطوح قبلی   1و  5های حقوقدان جوان سطح 

 کالس ها را قبال گذرانده باشند. 

یک پایه می باشد و در برای یک گروه از  58تا  51کالس های آموزش ورزش هر روز و در ساعت ✅

صورتی تشکیل خواهد شد که شرایط کرونا بهتر شده و امکان کالس حضوری برای دانش آموزان 

 وجود داشته باشد. 

دانش آموزان برای شرکت در کالس های دوره مهارت های ارتباطی به زبان انگلیسی و دوره آمادگی ✅

به بعد(  (pre intermediateیر متوسط ، باید سطح ز 5آزمون آیلس و همچنین کارگاه آیلس سطح 

،می بایست سطح 5باشند و برای شرکت در کارگاه دوره آمادگی آزمون آیلس سطح 

به بعد ( باشند.همچنین برای شرکت در کالس های صد واژه ضروری و  intermediateمتوسط)

دارای  زبان انگلیسیمکالمات روزمره و فیلم ها و همچنین آشنایی با اصطالحات متداول در فیلم های 

 باشند.  (Elementary)سطح ابتدایی 

 به معنی انتخاب قطعی کالس ثبت نام و انتخاب کالس ها در این مرحله  الزم به تذکر است که✅

از  ،برنامه نهایی و نتیجه ثبت نام تا قبلنام دانش آموزان ثبت و بر اساس ظرفیت کالس ها و نیست 

د و پس از آن،دانش آموزان چند روز فرصت حذف یا اضافه  شروع شدن کالس ها اعالم خواهد ش

 )ممکن است بعضی از کالس ها به دلیل متقاضی کم تشکیل نشود(کردن کالس ها را خواهند داشت. 

 

 

 

 آموزش دبیرستان دوره اول مفید یادگار امام


